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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo consistiu na realização de um levantamento bibliográfico 
sistemático das produções cientificas acerca do desenvolvimento da sexualidade na 
adolescência e a utilização das mídias digitais, buscando apontar os riscos, 
benefícios e desafios para a enfermagem no século XXI. Trata-se de uma revisão 
sistemática da literatura cientifica, de abordagem quanti-quantitativa, referente aos 
estudos desenvolvidos e indexados em bases de dados nacionais e internacionais 
no período de 2007 a 2016, acerca da temática em questão. Dentre os resultados 
encontrados, faz-se de suma importância conhecer o que é o cyberbullying, 
grooming, sexting, pois, além de prevenir os problemas de exploração sexual, alerta 
os profissionais de enfermagem durante o atendimento e cuidado do adolescente 
nos consultórios e ambulatórios. Identificou-se, também, que além dos riscos, as 
mídias digitais, através das tecnologias de informação e comunicação são de grande 
relevância para a promoção da saúde nesta faixa-etária, pois assumem um papel de 
instrumentos de educação em saúde. Portanto, recomendações também são 
necessárias a esta faixa-etária, com o intuito de transformar o uso das mídias digitais 
numa fonte mais segura, ética, educativa e saudável de conhecimentos, que devem 
fazer parte das condutas de rotina dos atendimentos de adolescentes e suas 
famílias, servindo como uma ação de prevenção e alerta aos problemas 
cibernéticos. 
 

Palavras-chave: Sexualidade; Adolescência; Mídias digitais; Enfermagem; Brasil. 

 

  



 

 

LOPES, Murilo Garcia. Sexuality in adolescence and digital media: risks, 
benefits and challenges for nursing in the 21st century. 2017.42f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Enfermagem) – Faculdade de 
Macapá, Macapá, 2017.  
 
 

ABSTRACT 

 
The objective of this study was to carry out a systematic bibliographic survey of 
scientific productions about the development of sexuality in adolescence and the use 
of digital media, aiming to identify the risks, benefits and challenges for nursing in the 
21st century. It is a systematic review of the scientific literature, of quantitative-
quantitative approach, referring to the studies developed and indexed in national and 
international databases from 2007 to 2016, about the subject matter. Among the 
results found, it is very important to know what cyberbullying, grooming, sexting is, as 
well as preventing the problems of sexual exploitation, it alerts nursing professionals 
during the care and adolescent care in the clinics and outpatient clinics. It was also 
identified that besides the risks, digital media through information and communication 
technologies are of great relevance for the promotion of health in this age group, 
since they assume a role of health education instruments. Therefore, 
recommendations are also necessary for this age group, with the aim of transforming 
the use of digital media into a safer, ethical, educational and healthy source of 
knowledge, which should be part of the routine behavior of adolescents and their 
families , serving as an action to prevent and alert cybernetic problems. 
 

Key-words: Sexuality; Adolescence; Digital media; Nursing; Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea torna-se cada vez mais tecnológica e, diante 

dessa realidade, entende-se que, principalmente, o público adolescente-jovem, 

convive com as tecnologias digitais de comunicação e informação antes mesmo de 

alcançarem sua especifica faixa-etária. É fato, que as mídias digitais, possuem forte 

influência sobre o comportamento deste público, inclusive sobre sua sexualidade, 

tornando-se assim, essa realidade, um desafio para a enfermagem no século XXI. 

A importância deste estudo, justificou-se, como benéfico para a enfermagem, 

no âmbito de conhecer e apoderar-se dos riscos e benefícios que as mídias digitais 

proporcionam durante o desenvolvimento da sexualidade de adolescentes. Pois, 

assim como as tecnologias da era digital oferecem aos adolescentes uma 

perspectiva mais abrangente do mundo à sua volta, também podem tornar-se uma 

ameaça e oferecer riscos à saúde quando se extrapolam os limites entre o real e o 

virtual.  

Entende-se que a curiosidade das novas descobertas durante a adolescência 

encontra nas mídias digitais um espaço ilimitado, sem fronteiras ou barreiras 

culturais.  Deste modo, a seguinte incógnita norteou esta pesquisa, durante o 

desenvolvimento da sexualidade na adolescência e a utilização das mídias digitais, 

quais os riscos e benefícios de viver conectado nesta faixa-etária? E quais os 

desafios para a enfermagem no século XXI relacionados as mídias digitais e suas 

influências na vida e saúde deste público? 

Deste modo, objetivou-se realizar um levantamento bibliográfico sistemático 

das produções cientificas acerca do desenvolvimento da sexualidade na 

adolescência e a utilização das mídias digitais, buscando apontar os riscos, 

benefícios e desafios para enfermagem no século XXI. Além de caracterizar o 

desenvolvimento da sexualidade durante a adolescência na era das mídias digitais; 

classificar os fatores de riscos e benefícios; e enunciar os desafios de promover 

saúde à esta faixa etária.  

Este trabalho de conclusão do Curso de Bacharelado em Enfermagem da 

Faculdade de Macapá – FAMA, tratou-se de uma revisão sistemática da literatura 

cientifica - a qual caracteriza-se por ser desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituindo-se principalmente de livros e artigos científicos - de caráter 
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quantitativo e qualitativo, referente aos estudos desenvolvidos e indexados em 

bases de dados nacionais e internacionais no período de 2007 à 2016 acerca da 

temática em questão.  

Portanto, a finalidade desta pesquisa, foi levantar cientificamente, através de 

distintos estudos, os riscos e os benefícios da utilização das mídias digitais durante o 

desenvolvimento da sexualidade de adolescentes, além de enunciar os desafios 

vivenciados pela enfermagem, no que tange a prática de promoção da saúde à 

geração digital, visando uma melhor discussão sobre o assunto e uma assistência 

de qualidade ao público-alvo.  
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1 DESENVOLVIMENTO DA SEXUALIDADE DA GERAÇÃO DIGITAL: DIALÉTICA 

ENTRE O REAL E O VIRTUAL 

 

1.1 SEXUALIDADE E ADOLESCÊNCIA NA ERA DIGITAL 

 

A Organização Mundial de Saúde (1975, p. 36) define sexualidade como uma 

“necessidade que não pode ser separado de outros aspectos de vida. Sexualidade 

influencia pensamento, sentimentos, ações e integrações, portanto a saúde física e 

mental”. Assim, entende-se que, “é um aspecto fundamental da vida humana, que 

possui pelo menos seis dimensões: física, psicológica, espiritual, social, econômica e 

cultural” (UNESCO, 2010, v. III, p. 5).  

Dentre os acontecimentos mais importantes na adolescência, encontra-se o 

desenvolvimento da sexualidade, o qual, “entende-se como a expressão humana 

única, que se manifesta de forma distinta em cada indivíduo, de acordo com a 

realidade e as experiências vividas por cada um/a” (SANTOS, 2011). Para 

Strasburger (2013),  

A transição da adolescência é marcada pelo desenvolvimento da 
sexualidade, desde as mudanças no corpo e nos comportamentos até o 
início dos relacionamentos sociais, como o namoro e outros compromissos 
afetivos, inclusive sexuais, até o acasalamento e a possibilidade de 
reprodução. A socialização e a sexualidade durante a adolescência são 
interdependentes e passam por processos cerebrais, mentais e neuro-
hormonais que se expressam nos desejos, buscas, dúvidas, ansiedades, 
intimidades, medos, incertezas e muitas encruzilhadas, confrontos e riscos 
(p. 533).  
 

A adolescência pode ser conceituada “a partir de diferentes perspectivas: 

biológica, psicológica, jurídica e sociocultural. Entretanto, nenhuma das 

perspectivas, isoladamente, é capaz de definir esta etapa do desenvolvimento 

humano” (PEREIRA, 2009). Quanto a faixa etária que caracteriza este período, 

diferencia-se conforme instância que a define, “para o Ministério da Saúde (2017, p. 

67), a faixa etária é de 10 a 19 anos, enquanto para o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990), encontra-se entre 12 a 18 anos”.  

Nasio (2011), descreve a adolescência como:  

É a idade que se produzem as primeiras ereções seguidas por ejaculação, 
durante uma masturbação, as poluções noturnas, a mudança da voz e o 
aumento da massa e da tonicidade musculares, tudo isso constituído 
germens de uma virilidade nascente. Na menina desencadeiam-se as 
primeiras regras e as primeiras sensações ovarianas, os seios ganham 
volumes, a bacia se alarga conferindo à silhueta um aspecto tipicamente 
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feminino e, sobretudo despertando nela essa tensão indefinível que emana 
do corpo de toda mulher e que denominamos charme (p.14). 

 

A “sexualidade é uma dimensão inerente ao ser humano e que está presente 

em todos os atos de sua vida; encontra-se marcada pela cultura, assim como pelos 

afetos e sentimentos, expressando-se com singularidade em cada sujeito” 

(SANTOS, 2011, p. 23). É com essa visão que Foucault (1988, p. 48) frisa em sua 

obra: “a sexualidade se constrói não apenas no biológico, mas principalmente no 

imaginário: a sexualidade se coloca não apenas no palpável, na ideologia, 

subjacente aos padrões de normalidade, imposto na convivência social”.  

Segundo Belloni (2007, p.10), “para compreender o comportamento das 

novas gerações, principalmente em relação a sexualidade, é preciso conhecer e 

apropriar-se das mídias utilizadas, pois estas promovem diferentes relações entre 

adolescentes”. O contexto em que vive esta geração, “é imerso no uso do celular e 

do computador, utilizando-se das mídias digitais, como uma de suas principais 

formas de comunicação no século XXI” (FIGUEIREDO, 2015, p. 37).  

Pode-se dizer que mídia é o “conjunto dos meios de comunicação, ou seja, 

designa os meios, ou conjunto de meios de comunicação” (ERBOLATO, 1985, p. 

94). “É a grafia aportuguesada da palavra media, conforme pronunciada no inglês. 

Media é o plural de medium, palavra latina que significa meio” (RABAÇA, 

BARBOSA, 1987, p. 125).  

Tradicionalmente, “o termo é associado ao conjunto dos meios de 

comunicação: jornais, revistas, TV, rádio. Porém, atualmente, o mesmo está sendo 

utilizado com uma carga conceitual mais profunda” (LAMIZET, 1997, p. 43).  

No sentido técnico, de acordo com Souza; Giglio (2015),   

O termo mídia digital em oposição à mídia analógica, refere-se à mídia 
eletrônica que trabalha com codecs digitais. Pode ser definida como o 
conjunto de veículos e aparelhos de comunicação baseados em tecnologia 
digital, permitindo a distribuição ou comunicação digital das obras 
intelectuais escritas, sonoras ou visuais. Deste modo, abrange 
computadores, telefones celulares, vídeos digitais, televisão digital, internet, 
jogos eletrônicos e outras mídias interativas (p. 62).  
 

Pode-se observar, que com “o advento das novas tecnologias, estamos diante 

de uma nova revolução, não só dos novos padrões de comunicação e 

relacionamento social, mas também da maneira como se aprende e manifesta a 

sexualidade” (NABUCO, 2013, p. 15). Assim, no “isolamento e no anonimato de seu 

computador ou celular, o adolescente inicia seu conhecimento sexual e seus 



 

 

 

13 

relacionamentos com outras pessoas, cuja identidade real, muitas vezes é 

desconhecida” (EISENSTEIN, 2015, p. 64).  

A mídia digital do século XXI é caracterizada por uma possibilidade de 

expressão pública, de interconexão sem fronteiras e de acesso à informação.  

Esta mídia vem substituindo, absorvendo o antigo sistema das mídias 
estruturado pela edição em papel, cinema, os jornais, o rádio e a televisão. 
Condicionado pela mídia digital, o espaço público contemporâneo é 
caracterizado, portanto, não só por uma maior liberdade de expressão, mas 
também por uma nova oportunidade de escolher as fontes de informação, 
assim como por uma nova liberdade de associação no seio de 
comunidades, grafos de relações pessoais ou conversas criativas que 
florescem na rede (LEMOS, 2016, p. 62).  

 
Deste modo, entende-se, que “o desenvolvimento da sexualidade é um dos 

aspectos do desenvolvimento da personalidade humana e da socialização na 

adolescência, com incessante e difícil busca do encontro de si mesmo e do par 

amoroso” (ESTEFENON, 2008, p. 25).  Nesta fase, “os impulsos da sexualidade são 

marcados por limites sociais que muitas vezes desafiam os riscos da impulsividade e 

da liberdade, assim como as regras de proteção, códigos morais e éticos” 

(EISENSTEIN, 2013, p. 7). 

A “sexualidade ocupa um espaço essencial na formação da identidade de 

todos adolescentes, porque tem relevância para a continuidade evolutiva, além da 

busca do prazer do corpo, da imaginação e das fantasias” (PRIOSTE, 2013, p. 14). 

De acordo com Dubowitz (2012)  

Durante o desenvolvimento da sexualidade do adolescente na era das 
mídias digitais, o mesmo, busca relacionar-se de modo simultâneo e 
superficial e espera a “repercussão virtual” de sua imagem, muitas vezes 
transmitida através de câmeras de celulares em tempo real ou vídeo. Esse 
retorno traduz-se em variáveis quantidades de manifestações, além de 
observar uma busca por experiências sexuais, que alguns sociólogos 
denominam de pansexualidade, onde tudo é possível na mídia digital (p. 
57).  
 

Assim, “compreende-se, que os adolescentes não vivem mais no “mundo da 

lua”, mas no “espaço das nuvens” do mundo digital” (SOUZA; GIGLIO, 2015, p.10). 

“A curiosidade das novas descobertas durante a adolescência encontra na internet 

um espaço ilimitado, ao alcance de todos, sem fronteiras ou barreiras culturais, e 

tudo portátil, através das mídias digitais” (Kandel, 2012, p.45).   

Os adolescentes no século XXI, encontram-se em um mundo global, 
acelerado, que parece ser mais interessante e surpreendente, oferecendo 
todos os tipos de aventuras com detalhes audiovisuais, oportunidades de 
relacionamentos e estímulos das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), mas também apresentando novos riscos à saúde que 
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acontecem numa época especial do desenvolvimento cerebral, mental e 
corporal da adolescência (EISENSTEIN, 2013, p. 14). 

 

1.2 CARACTERIZAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA SEXUALIDADE DURANTE 

A ADOLESCÊNCIA NA ERA DIGITAL  

 

A “adolescência é definida como uma passagem das características sexuais 

secundárias para a maturidade sexual, a evolução dos padrões psicológicos, 

juntamente com a evolução da fase infantil para adulta” (VIEIRA, 2017, p. 24). 

Caracterizada pela “passagem do estado de total dependência para o de relativa 

independência” (FERREIRA; FARIAS, 2010, p. 8). 

Considerada como uma “etapa bem conturbada, cheia de descobertas, ideias 

opostas, conversas de namoro e tabus. Período que se inicia com as mudanças 

corporais da puberdade e termina com a formação da personalidade do indivíduo” 

(EISENSTEIN, 2010, p. 7). Ao mesmo tempo, “uma fase de descoberta do corpo, do 

outro sexo, das emoções, da atração, excitação, rica em manifestações instáveis e 

inconstantes” (LITTIG; et al., 2012, p. 26). 

Os adolescentes, por viverem em um corpo e mente em transformações, 

vivenciam alguns sentimentos, como a melancolia, que desenvolve dúvidas e 

sentimentos não favoráveis e que podem refletir na vida adulta (OUTEIRAL, 2008, p. 

31). Frente a esta “fase de intensas mudanças e à dificuldade do adolescente em 

lidar com elas, são comuns que se observem situações em que se possa nomear 

certas condutas emitidas como: comportamentos de risco” (FEIJÓ; OLIVEIRA, 2001, 

p. 9).  

Em muitas sociedades atuais, um termo comumente associado à 

adolescência é a “crise”. A concepção de Pereira (2013), a respeito deste termo é 

digna de nota: 

Concebo a crise, como algo que é próprio do sujeito, quando nele se 
operam intensas transformações. Nesse sentido, a crise da adolescência é 
expressiva do crescimento que nela se dá; crescimento marcado por 
desorganizações físicas, hormonais, psíquicas, emocionais e por 
consequentes reorganizações. Toda crise nos coloca diante de 
emergências, enfrentamentos, superações, desafios. Em culturas orientais, 
o termo significa “oportunidade e perigo”, veiculando ideias de promessas e 
receios, são típicos do que é vivido em um estado emergencial de mudança 
(p.11).  
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As fases normais do desenvolvimento da sexualidade na adolescência não 

têm limites de idade definidos, e muitas vezes podem ocorrer ao mesmo tempo. 

Para   Eisenstein (2013),  

A primeira fase, do despertar do interesse sexual, ocorre devido ao estimulo 
hormonal e às mudanças corporais, com o aparecimento da primeira 
menstruação, menarca nas meninas e semenarca, nos meninos. Durante 
esta época, as reações são as mais variadas possíveis, com rápidas fugas 
da realidade através das fantasias e devaneios. A segunda fase, da 
experimentação sexual, envolve a prática de iniciar um relacionamento 
amoroso com outra pessoa. Esta fase é transformada na construção de 
blogs e redes de relacionamentos e encontros entre “amigos” via internet. 
Na terceira fase, da escolha do par sexual, e o amadurecimento das inter-
relações afetivas, ocorrem o início de relações mais duradouras e o/a 
adolescente começa a se sentir mais confortável com sua sexualidade (p. 
7). 
 

Silva; Linhares (2016, p. 116), “na mesma medida que os meios de 

comunicação podem contribuir para veiculação de informações sobre saúde e 

prevenção, podem também persuadir seu público de forma prejudicial”. Para Bezerra 

(2013, p. 9), “a mídia cada vez mais está ocupando o espaço antes preenchido pela 

família, a igreja e a escola na “educação” dos jovens”.   

A linha limite que separa o uso construtivo do uso patológico no 
desenvolvimento sexual e na busca de atenção e de afeto ou do par 
amoroso está cada vez mais tênue, e permanece também como uma 
divisória, que cada vez mais fica desiquilibrada entre a saúde e os riscos de 
doenças futuras (RICH, 2013, p. 22). 
 

Quadro 1 - Características do desenvolvimento da sexualidade da geração 

digital.  

Desenvolvimento da sexualidade e 

comportamentos sexuais durante a 

adolescência. 

 

Universo das Mídias digitais 

Mudanças corporais da puberdade e 

maturação sexual com o tempo médio de 

progressão de 5 anos.  

Aqui e agora tudo se transforma num passe de 

mágica a partir de um clique  ou log in em algum 

site ou rede.  

Desenvolvimento da autoimagem e da 

autoestima com a valorização positiva ou 

negativa de si mesmo.  

Imagem avaliada por desconhecidos e aprovada 

ou rejeitada ou deformada ou explorada e à 

revelia.  

Evolução do autoerotismo, e experimentação 

sexual com novas sensações e novas 

percepções de si mesmo e a busca de vínculo 

(s) afetivo (s).  

Estimulo da libido e da atitude erótica online num 

pragmatismo e superficialização do ato sexual, 

incluindo pornografia na relação sexual.  

Encontros, namoros, ganhos e perdas no início 

das condutas sexuais, com ou sem proteção 

Despersonificação das relações sexuais ou 

encontros com desconhecidos nas redes sociais 
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ou o uso de preservativos/contraceptivos.  de relacionamentos.   

Descobertas íntimas e da intimidade.  Sexo supostamente seguro e virtual  

Desenvolvimento da identidade e do papel 

sexual.  

Personalidade real e outra (s) virtual (is) e qual 

(is) verdadeiramente poderá (ão) se tornar motivo 

de dissociações ou confusão mental.  

Influências culturais sobre o gênero, atitudes, 

crenças e valores morais e éticos.  

Acesso facilitado à pornografia e ao 

pansexualismo, mensagens de sexting, 

imoralidade e inteligência digital.  

Fonte: Eisenstein (2013, p. 11); Figueiredo (2015, p.15); Silva; Silva (2017, p. 22).  

 

Segundo Menin (2017),  

É durante as mudanças da adolescência e da construção de identidade que 
o adolescente busca um grupo, com o qual se identifica, que partilhe das 
mesmas ideias, conceitos, gostos, etc. O que os “outros” pensam sobre o 
adolescente é importante, pois as opiniões que recebe lhe proporciona 
sentimentos, que o levam ao autoconhecimento que auxilia na formação da 
identidade (p. 51).  

 

A “mídia digital, através da internet, oferece a oportunidade de mascarar 

gostos e preferências, influenciando o comportamento de adolescentes, de origem 

virtual ou mesmo real” (FIGUEIREDO, 2015, p. 6). Os “conteúdos presentes nas 

mídias digitais são cativantes, chamam a atenção, apresentando um universo 

anônimo, no qual o adolescente pode assumir qualquer identidade e papel sem 

limites da sua imaginação” (MENIN, 2017, p.66).  

Para CARELLI (2011),  

O ciberespaço é um campo livre para fantasias, desejos e comportamentos 
que se escondem a janela de interfaces gráficas. Talvez seja esta primeira 
concepção a mais buscada pelos usuários da internet, pelo anonimato 
possibilitando nas relações de interação social de cunho sexual (p. 49). 

 
As “mídias digitais exercem uma influência significativa no cotidiano e no 

comportamento sexual de adolescentes e jovens. Proporcionando ao adolescente, 

uma fuga do mundo real para o virtual (SCHONINGER, 2016, p.12). Entretanto, os 

riscos existem, como a alienação virtual, substituindo as relações cotidianas reais 

pelas virtuais, que parece eximir o adolescente de qualquer responsabilidade 

(SETTON, 2015, p. 94). 

As relações entre a sexualidade do adolescente e as mídias digitais envolvem 

as expressões na busca por liberdade, ações de rebeldia, fuga dos estereótipos 

impostos pela sociedade vigente e a busca pelo seu lugar na sociedade (MENIN, 

2017, p. 72).  
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2 A SAÚDE SEXUAL DO ADOLESCENTE NA ERA DAS MÍDIAS DIGITAIS: 
LIMITES ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO 
 

2.1 A ERA DA CONEXÃO: SURGIMENTO, EVOLUÇÃO E CONTEXTO ATUAL  

 

Segundo Setton (2015, p. 90), o que chamamos de tecnologias de informação 

e comunicação digital, “surgiu a partir de 1975, com o avanço das telecomunicações 

analógicas e com a informática, possibilitando a veiculação de mensagens através 

do computador, cuja existência data no ano de 1945”.  

Primeiramente, os computadores eram de uso exclusivo para militares e, 
alguns anos depois, por volta de 1960, chegaram à sociedade civil. 
Aproximadamente, em 1970, os computadores começaram a ser utilizados 
nos centros universitários para depois chegarem às residências particulares 
como computadores pessoais (SETTON, 2015, p. 90).  

 

 “As novas tecnologias digitais surgem com o advento da microeletrônica, na 

segunda metade da década de 1970, através de convergências e fusões entre 

informática e telecomunicações” (SETTON, 2015, p. 90). Desde então, os avanços 

tecnológicos não pararam, e hoje, na contemporaneidade, pode-se observar um 

mundo virtual e digital a volta de todos, e que por diversas vezes, condiciona as 

ações do ser humano.  

 “Desde que começou a se popularizar no final dos anos 1990, a internet, ou a 

rede das redes, criou novos conceitos que foram incorporados ao cotidiano das 

pessoas” (EISENSTEIN, 2013, p. 65). Observa-se que, “de todos os grupos de 

usuários da rede mundial de computadores, são os jovens que lidam mais 

confortavelmente com as ferramentas e novidades desse novo meio de 

comunicação” (ESTEFENON, 2008, p. 56).  

Nos anos 90, durante uma exposição de trabalhos de pintura de 
adolescentes, chamou a atenção uma tela feita por uma jovem de 15 anos 
cujo título do trabalho era “Cérebro do adolescente”. Tratava-se de uma 
colagem de um CD no centro, com várias palavras ao redor, todas coloridas, 
que ilustrava a dificuldade do adolescente em processar as inúmeras 
informações recebidas num dia, num minuto e em poucos segundos 
(LEMOS, 2014, p. 88).  

 

 Com o aumento vertiginoso do acesso à internet, “novos hábitos de vida se 

estruturam afetando as relações intersubjetivas, as formas de sociabilidade, 

aprendizagem, cultura, lazer e diversão” (PRIOSTE, 2013, p. 16). Na “década de 

sessenta, conversar em tempo real, visualizando numa tela a imagem de seu 

interlocutor, era apenas fantasia futurista de desenho animado” (ABREU, 2010, p. 
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157). Nos “anos noventa, tornou-se realidade com a rede internacional de 

computadores, que permite a conexão de milhares de pessoas simultaneamente e o 

acesso a uma infinidade de dados e de informações” (AMARAL, 2010, p. 24).  

O sonho de ubiquidade, de transposição das fronteiras do tempo e do 
espaço, a possibilidade de vivenciar experiências sensoriais em outras 
dimensões, ou de expandir os limites do corpo, tem se tornado possível com 
a ajuda dos dispositivos tecnológicos. O homem, “Deus das próteses”, como 
denominara Freud (1930/2010), não tem medido esforços em busca da 
expansão de suas capacidades sensoriais e cognitivas (LEMOS, 2012, p. 
10).  

 

Entretanto, este progresso tecnológico, traz consigo novas problemáticas a 

serem criticamente examinadas e discutidas na contemporaneidade. Pois, de fato, 

ao “transformar a natureza, o ser humano transforma a si mesmo, sua constituição 

subjetiva, seus laços sociais, sua percepção temporal e espacial, bem como as 

ficções em que se ancora para interpretar a realidade” (PRIOSTE, 2013, p. 17).  

“A era da conexão, caracterizada pela convergência tecnológica e pela 

informatização total das sociedades contemporâneas passa hoje por uma nova fase, 

a dos computadores coletivos móveis” (MELO, 2008, p. 45).  

A informatização da sociedade, que começa na década 70 do século XX, 
parece já estar estabelecida nas principais cidades ocidentais 
desenvolvidas. O que está em jogo no século XXI é o surgimento de uma 
nova fase da sociedade da informação, iniciada com a popularização da 
internet na década de 80, e radicalizada com o desenvolvimento da 
computação sem fio, pervasiva e ubíqua, a partir da popularização dos 
telefones celulares, das redes de acesso à internet sem fio (Wi-fi) e das 
redes caseiras de proximidade com a tecnologia “bluetooth”  (LEMOS, 2005, 
p. 5).   

 

 Assim, trata-se de transformações nas práticas sociais, na vivência do espaço 

urbano e na forma de produzir e consumir informação. De acordo com Lemos (2010, 

p. 404), “a cibercultura solta as amarras e desenvolve-se de forma onipresente, 

fazendo com que não seja mais o usuário que se desloque até a rede, mas a rede 

que passa a envolver os usuários e os objetos numa conexão generalizada”.  

 Como afirmam Cooper; Green; Murtagh (2002),  

Quando pensamos no impacto empírico do fenômeno dos 
celulares/aparelhos móveis na vida cotidiana, descobre-se que a sociologia 
e a filosofia contém termos que parecem apropriados, mas que têm ou 
tiveram algumas conotações diferentes: por exemplo, mobilidade social, a 
problematização da distinção entre o público/privado, a transformação 
estrutural da esfera pública, a metafísica da presença, o fonocentrismo, e 
claro, a mobilidade imutável (p. 288).   

 

 No Brasil, “o acesso à internet tem sido cada vez mais estimulado por 

políticas públicas de inclusão digital. Nos grandes centros urbanos, crianças e 
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adolescentes de diversas classes sociais exibem seus gadgets e podem ter acesso 

ao ciberespaço” (PRIOSTE, 2013, p. 16). Estes espaços, são cada vez mais 

distintos, ambientes escolares, telecentros comunitários, lan houses populares ou 

em residências.  

A era da conexão é a era da mobilidade. A internet sem fio, os objetos 
sencientes e a telefonia celular de última geração trazem novas questões 
em relação ao espaço público e espaço privado, como a privatização do 
espaço público (onde estamos quando nos conectamos à internet em uma 
praça ou quando falamos no celular em meio à multidão das ruas ?), a 
privacidade (cada vez mais deixaremos rastros dos nossos percursos pelo 
quotidiano). Assim, em relação as formas de comunicação, podemos dizer 
que, uma reconfiguração do espaço e tempo está aparecendo, uma 
reconfiguração que implica que a forma e o propósito da comunicação 
definem o “público” e o “privado”, e não o espaço no qual a comunicação 
acontece (LEMOS, 2005, p. 4).  

 

De acordo com a pesquisa feita pela Universidade de Hong Kong, “39% da 

população mundial têm acesso à internet e 6% são viciados em internet. Na China, 

estudos mostram 0,6% de indivíduos com vício digital, 1,8% na Suécia e 4,6% na 

Alemanha” (YOUNG, 2014, p. 15). Nos “Estados Unidos, 6 a 10% dos 189 milhões 

de internautas são compulsivos e os jovens de nível cultural médio, moradores de 

grandes cidades, tempo livre e conhecedores de informática são os mais atingidos” 

(LEMOS, 2012, p. 82). 

Em entrevistas domiciliares nos 350 municípios das cinco regiões do Brasil, 
3.068 famílias selecionadas em amostragem estratificada com os pais de 
crianças e adolescentes entre 9 a17 anos de idade, resultou que, do 
universo de 29.7 milhões nesta faixa etária, 23.7 milhões ou 80% são 
usuárias da internet: 97% nas classes sociais A e B, 85% na classe C e 
51% nas classes D e E. O uso diário é intenso e 66% acessam a internet 
mais de uma vez ao dia. O Telefone celular se tornou o principal dispositivo 
em 83%, além dos computadores de mesa, tablets ou computadores 
portáteis ou consoles para videogames. Observa-se que 1 em cada 3 
crianças e adolescentes ou 31% da amostragem acessaram a internet 
apenas por meio do telefone celular, 86% em casa, 73% na casa de outra 
pessoa, 31% na escola e 19% em lanhouses (CGI, 2015, p. 9).  

 

Segundo Sales (2016, p. 15), “em 2013, 50% da população brasileira já 

conectava a internet e 10% dos brasileiros eram viciados digitais”. “Outros dados 

levantados pela pesquisa da Navegg, revelaram o número recorde de 105 milhões 

de pessoas conectadas no primeiro semestre de 2017” (MORENO, 2017, p. 80). A 

“Serasa Experian registra em seus dados que o Brasileiro passa mais tempo no 

twitter, youtube, facebook do que os internautas do Reino Unido e dos Estados 

Unidos” (SALES, 2016, p. 16). 
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Para Amaral (2010),  

O indivíduo é lançado na ciranda da mundialização da cultura e do avanço 
tecnológico, porém essas inúmeras possibilidades virtuais não estariam 
desconectadas do risco da perda de substancialidade, especialmente para 
os adolescentes. Durante a fase da adolescência o sujeito encontra-se mais 
vulnerável aos imperativos forjados pela cultura (p. 95).  

 

 De acordo com o Comitê Gestor da Internet (2015, p.10), dados relevantes e 

demonstrativos dos danos à saúde podem ser resumidos, como: “em 37% viram 

alguém ser discriminado na internet, nos últimos 12 meses ou 8,8 milhões de 

crianças e adolescentes que são expostos aos discursos de ódio, intolerância e 

violência”. “Além de 20% que foram tratadas de forma ofensiva na internet, 

caracterizando umas das formas de cyberbullying” (CGI, 2015, p. 11).  

 Nesse sentido, salientamos que no mundo virtual, a internet e todas as outras 

mídias digitais, encontram-se à disposição dos adolescentes do século XXI, desde o 

seu nascimento, o que pode acarretar influências sobre sua identidade. “A 

construção da identidade pessoal é considerada a tarefa mais importante da 

adolescência, o passo crucial da transformação do adolescente em adulto produtivo 

e maduro” (OUTEIRAL, 2008, p. 107).  

 Portanto, entende-se que o avanço da chamada “era da conexão”, é continuo, 

não estático, e todos estão vivenciando seu desenvolvimento. Quando o assunto 

trata-se da fase mais vulnerável da vida, que é a adolescência, é de grande 

necessidade para a saúde deste público, entender como esta faixa-etária se 

comunica, criam laços de amizade, como descobrem sua sexualidade ou 

simplesmente se divertem, e principalmente, como utilizam as distintas mídias 

digitais contemporâneas, seja no público ou no privado.  

 

2.2 SEXUALIDADE DA GERAÇÃO DIGITAL: RISCOS E BENEFÍCIOS DA 

UTILIZAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS  

 

 Segundo Eisenstein (2013),  

As tecnologias da era digital, incluindo os aplicativos, web-sites e programas 
da internet, oferecem aos jovens uma perspectiva mais abrangente do 
mundo à sua volta, se usadas com respeito e cuidado, mas podem se tornar 
também uma ameaça e oferecer riscos à saúde quando se extrapolam os 
limites entre o real e o virtual, entre o público e o privado, entre o que é legal 
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ou ilegal, entre o que é informação ou exploração, entre a intimidade e a 
distorção dos fatos ou imagens “reais” (p.65).  

 

 As mídias digitais, especificamente a internet, nos dias atuais                                                

“é um elemento de extrema importância na vida de muitos indivíduos. Pois, possui 

inúmeras funções: comunicação interpessoal, pesquisa, instrumentos de trabalho, 

ferramenta de divulgação, veículo midiático, dentre outras” (CARELLI, 2011, p. 119).  

 “A internet atravessou fronteiras, dissolveu barreiras culturais, penetrou 

bloqueios políticos, vaporizou diferenças sociais e cresceu mais rápido e em todas 

as direções, superando as expectativas do futuro planejado nos séculos passados” 

(ESTEFENON, 2011, p. 42). O “espaço cibernético, e a velocidade da comunicação 

se tornaram o “lugar vivo de verdade” onde todos se encontram, aprendem, jogam, 

brincam, brigam trocam fotos, começam e terminam amizades e namoros” 

(ESTEFENON, 2011, p. 43).  

Assim, é possível  destacarmos que a curiosidade na adolescência 
relacionada à sexualidade; é estimulada a partir do enorme contingente de  
informações e sensações que estão dispostas de diversas formas na 
internet, a qual, com seus avanços e abrangência no cotidiano dos 
indivíduos, pode constituir-se em um espaço de transmissão de um falso 
sentimento de poder e segurança, pois a quantidade de informações é 
enorme havendo ínfima ponderação no que tange a sua confiabilidade e 
legitimidade (MENIN, 2017, p. 68).  

 

 “As Tecnologias de Informação e Comunicação, estão transformando o 

mundo à nossa volta, comportamentos e relacionamentos de todas as pessoas” 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2016, p. 1). “O simples fato de buscar 

informações e adquirir novos conhecimentos são tarefas quase instantâneas, no 

clicar do teclado ou deslizar dos dedos num telefone celular” (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2016, p. 1).  

 Atualmente, “os adolescentes vivem em dois mundos: aquele que todos 

conhecemos, o mundo real, e o mundo digital ou virtual, que parece muito mais 

interessante e surpreendente, oferecendo aventuras, mas também riscos à saúde” 

(ESTEFENON, 2011, p. 42). “Alguns dos pais, também nativos digitais, não 

percebem as mudanças ou problemas que vão surgindo no adolescente, como se 

tudo já fosse parte da rotina familiar” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2016, p. 1).  

Conviver num mundo em constante e cada vez mais em veloz 
transformação pode ocasionar riscos e problemas à saúde, durante uma 
fase de crescimento e desenvolvimento onde talvez a maturação cerebral 
seja estimulada por tantas imagens coloridas em pixels que formam 
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confusões e também problemas de memória e de concentração 
(EISENSTEIN, 2013, p. 67).  

 

Dentre os resultados de uma pesquisa, realizada pelo Comitê Gestor da 

Internet (CGI),  “77% dos adolescentes enviam mensagens instantâneas ou usam as 

redes sociais quando sozinhos, 61% já postaram fotos ou vídeos na internet, 39% já 

tiveram contato com pessoas que não conheciam pessoalmente” (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2016, p. 3). Outros dados causam reflexão, “18% 

encontraram com desconhecidos – sendo que a faixa etária entre 15-17 anos este 

dado aumenta para 27% - além de 21% já terem repassado informações pessoais 

para contatos online” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2016, p. 3).   

Para Rocha (2011),  

O ciberespaço é um campo livre para fantasias, desejos e comportamentos 
que se escondem a janela de interfaces gráficas. Talvez seja esta primeira 
concepção a mais buscada pelos usuários da internet, pelo anonimato 
possibilitando nas relações de interação social de cunho sexual (p. 136).  

 

 Deste modo, há benefícios e malefícios que têm acompanhado a tecnologia 

digital. E assim, é de fundamental importância o conhecimento e as informações 

adequadas que o profissional enfermeiro e outros profissionais da saúde, devem 

abraçar, afim de enfatizar os cuidados necessários às famílias e aos próprios 

adolescentes sobre esta temática. 

 

QUADRO 2 – Riscos da utilização das mídias digitais durante o 

desenvolvimento da sexualidade de adolescentes.  

RISCOS DEFINIÇÕES/CARACTERISTICAS  

Redes sociais digitais 

(Facebook; Instagram; 

Twitter; WhatsApp, 

entre outras) 

- Fuga do mundo real para o virtual. As redes sociais desempenham, 

cada vez mais, o papel de “ponte de comunicação” nas “salas-de-bate-

papo”, fóruns e jogos interativos.  

- Busca de “apoio emocional” de “qualquer relacionamento” em 

momentos de desespero, solidão, ansiedade, ou dificuldades 

psicossociais.  

Sexting  

(Nude selfie)   

- Compartilhamento de mensagens, fotos ou vídeos de conteúdo sexual 

que são transmitidas como comportamentos de sedução ou atração de 

outra pessoa através da internet e que pode caracterizar exposição 

corporal de crianças ou adolescentes e crime de exploração sexual 

online.  

- A dor emocional que causa pode ser enorme tanto para o/a 

adolescente na foto como para o/a adolescente que envia ou recebe a 
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mensagem, podendo ter implicações legais e criminais.  

 

Cyberbullying  

 

- Produção de comportamento de bullying assistido pela tecnologia 

digital. Qualquer atitude que comunica repetitivamente mensagens 

hostis, agressivas, cheias de ódio ou ameaçadoras, com conteúdos 

sexuais ou não, e realizadas por adolescentes ou grupos de pessoas 

com a intenção de prejudicar ou causar desconforto.  

- As repercussões na saúde e no comportamento imediato, e mesmo fora 

da escola e ao longo da vida adulta para sempre, e é considerado crime 

digital.  

Grooming - São considerados comportamentos de perversão e criminosos que 

precedem uma atividade de abuso ou exploração comercial sexual ou 

ato de pornografia, no mundo real ou no mundo digital.  

- Técnicas de sedução ou comportamentos sedutores que acontecem 

nas redes sociais quando uma pessoa mal-intencionada ou pedófila tenta 

atrair uma criança ou adolescente com falsidades ou inventando histórias 

ou mentiras para capturar a atenção da vítima.  

Abuso/exploração 

sexual  

- Violação de um direito humano fundamental, especialmente o direito ao 

desenvolvimento de uma sexualidade saudável e uma ameaça a 

integridade física e psicossocial de qualquer adolescente.  

- As formas de exploração sexual comercial são: prostituição, 

pornografia, trafico com fins sexuais.  

Fonte: Eisenstein (2013, p. 67); Figueiredo (2015, p. 43); Menin (2017, p. 35).  

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2016),  

A dependência ou o uso problemático e interativo das mídias digitais causa 
além dos problemas de cunho sexual para o adolescente, como: 
cyberbullying, grooming, sexting, pornografia, pedofilia e exploração sexual 
online, podem ocasionar também, problemas mentais, aumento da 
ansiedade, violência, transtornos de sono e alimentação, sedentarismo, 
problemas auditivos, visuais, posturais e lesões de esforço repetitivo (LER), 
além, de pensamentos ou gestos de autoagressão e suicídio, “brincadeiras” 
ou “desafios” online que podem ocasionar consequências graves e até o 
coma por anóxia cerebral ou morte (p. 4).  

 

Conforme o artigo 5º da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988,        

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação” (p. 301).   

 Corroborando com a Constituição Federal, o art. 240 da Lei 8.089, de 7 de 

novembro de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente -, descreve como crime 
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“produzir, reproduzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo 

explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente” (p. 67).  

 Diante das leis que envolvem os riscos da utilização das mídias digitais no 

século XXI, também é possível identificar legislações que envolvem a obrigação de 

vigilância e controle pelos pais aos filhos que usam estas mídias. De acordo, com o 

art. 29º da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 – Marco Civil da Internet – descreve 

que “o usuário terá opção de livre escolha na utilização de programa de computador 

em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele 

como impróprio a seus filhos menores” (p. 46).  

 Diante disso, a Lei 13. 185, de 06 de novembro de 2015, complementa as 

demais, instituindo “o programa de combate à intimidação sistemática e fatos ou 

imagens que depreciem, incitem à violência, adulteração de fotos ou dados pessoais 

com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial (bullying e 

Ciberbullying)” (p. 28).  

 Paralelamente a discussão dos riscos das mídias digitais, é fato incontestável 

os benefícios que as mesmas causam no desenvolvimento do adolescente, seja ele 

sexual ou não. De acordo com Radesky (2016, p. 5), “as tecnologias digitais 

contribuem na aprendizagem e nos relacionamentos sociais, a partir da 

interatividade possibilitada pelos diferentes dispositivos de mídia digital”.  

 Compreende-se que é de suma importância o conhecimento referente às 

melhores práticas sobre a condução das ferramentas digitais, afim de possibilitar o 

aproveitamento dos benefícios das mesmas, seja pelo adolescente, acompanhado 

pelos responsáveis, ou a utilização pelos próprios profissionais enfermeiros, para 

fins de educação em saúde. 

 

Quadro 3 – Benefícios das mídias digitais para a enfermagem e para o 

desenvolvimento da sexualidade do adolescente.  

MÍDIA DIGITAL BENEFÍCIOS PARA 

ENFERMAGEM 

BENEFÍCIOS PARA O 

ADOLESCENTE 

1. Ambientes Virtuais 

de Aprendizado - 

AVA 

- O uso do AVA possibilita 

atividades que proporcionam um 

ambiente favorável a diversas 

discussões e reflexões.  

- Possui grande potencial para 

- Através do AVA há grande facilidade 

de aprendizagem sobre determinada 

temática.  

- Desenvolvimento de funções 

cognitivas e sensoriais; melhora o 
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tornar a aprendizagem mais 

lúdica e atrativa, através da: 

interatividade, hipertextualidade, 

e conectividade.  

- Objetiva resolver dúvidas dos 

alunos e desenvolver uma 

consciência a respeito dos 

valores morais, éticos e 

psicológicos de sua 

sexualidade. 

- É uma plataforma que 

possibilita uma série de 

atividades pelo mediador, como: 

fóruns de discussão e 

ferramentas de tarefas.  

processo de tomada de decisões e 

autonomia.  

- Possibilita o estabelecimento de uma 

comunidade de interlocutores.  

- Através de discussões nesses 

ambientes é possível problematizar, 

discutir, construir e reconstruir 

conceitos a respeito dos corpos e de 

suas relações. 

- É um ambiente agradável, dinâmico 

e de fácil utilização. O AVA é a sala 

de aula no ciberespaço.  

2. Redes sociais 

digitais  

- As redes sociais possuem 

grande influência sobre o 

comportamento dos 

adolescentes e jovens, aspecto 

positivo para seu uso na 

educação sexual.  

- As informações 

compartilhadas nas redes 

sociais podem ser acessadas 

inúmeras vezes e de qualquer 

lugar do mundo.  

- Permite criar fanpages, 

grupos, comunidades para fins 

de educação e promoção da 

saúde, além de possibilitar 

esclarecimentos e 

encaminhamentos de 

adolescentes e jovens para os 

serviços de saúde 

especializados.   

- A troca de experiências e conversas 

pelas redes sociais digitais são 

benéficas para o desenvolvimento do 

adolescente.  

- As redes sociais voltadas para a 

educação sexual, podem ser um 

espaço particular no esclarecimento 

das dúvidas a respeito de sua 

sexualidade.  

- Através de sua conta pessoal nas 

redes sociais, o adolescente pode ter 

um contato maior com os conteúdos 

voltados para a prevenção de 

doenças nesta fase da vida.  

- Além de adquirir o conhecimento, os 

adolescentes podem através das 

redes sociais compartilhar 

informações e contribuir na educação 

sexual.  

3. Aplicativos para 

dispositivos móveis 

- Contribui na interatividade 

entre o profissional e o 

adolescente, ajudando a 

interagir diferenciadamente com 

- O uso de aplicativos para celular, é 

considerado benéfico quando 

relacionado ao lazer deste 

adolescente. Uma vez que 
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o público-alvo.  

- A mobilização dos 

adolescentes nestes espaços, 

contribui para que a 

enfermagem possa utiliza-lo à 

favor da educação sexual do 

adolescente.  

brincadeiras, podem ser escolhidas 

através do controle de navegação.  

- Pode ser utilizado em qualquer lugar 

e hora do dia, em casa, na escola, no 

parque, entre outros.  

- Permiti ao adolescente continuar o 

aprendizado ou esclarecimento sobre 

suas dúvidas, mesmo distante de um 

profissional.  

Fonte: Paulo (2008, p. 32); Prioste (2013, p. 25); Oliveira (2014, p. 28); Correr (2017, p. 35).  

 

Diante disso, observa-se que além de riscos, as mídias digitais proporcionam 

também benefícios, que se utilizadas da maneira adequada, contribuem para um 

desenvolvimento, físico, sexual e mental do adolescente. É importante, que o 

profissional de enfermagem, assim como os demais profissionais, sejam 

conhecedores destas informações, afim de proporcionar um cuidado adequado e de 

qualidade ao adolescente.  

 Segundo Menin (2017).  

Ressalta-se a importância da orientação, educação e instrução sobre a 
utilização da internet e seus perigos, pois a vida virtual é a fuga das 
dificuldades reais. Portanto, convém abordar a criação de espaços para o 
diálogo, conversas e escutas, é preciso aproximação entre os adolescentes 
e os adultos, pois, os avanços tecnológicos e sociais são inevitáveis, e 
assim, o que se precisa, é pensar em maneiras de utiliza-los sem que nos 
seja prejudicial (p. 74) 

 

 Assim, conforme pontuados anteriormente, o uso sem controle pode gerar 

iscos e problemas para a identidade e formação do adolescente. Deste modo, o 

mesmo, precisa ser supervisionado e é de suma importância que entenda que os 

responsáveis por ele estão acompanhando suas atividades para sua segurança. 

Nesse sentindo, com o advento das mídias digitais, os profissionais de enfermagem, 

que atendem o adolescente e sua família, precisam atentar aos desafios de 

promover saúde a esta faixa-etária.  
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3 A ENFERMAGEM FRENTE A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA GERAÇÃO 

DIGITAL: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS  

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DO ENFERMEIRO NA EDUCAÇÃO SEXUAL DE 

ADOLESCENTES  

 

A enfermagem é considerada,  

[...] uma ciência humana, de pessoas e experiências com campo 
conhecimento, fundamentação e prática de cuidar de seres humanos, que 
abrange do estado de saúde aos estados de doença, mediada por 
transações pessoais, profissionais, cientificas, estéticas, éticas e políticas 
(LIMA, 2001 apud BEZERRA F. D. et al, 2009, p. 34)  

 
 Através do trecho destacado, é definido a possibilidade do enfermeiro atuar 

junto à população, inclusive em seu estado de saúde, realizando atividades de 

promoção da saúde, como a educação sexual de adolescentes. Segundo Oliveira; 

Carvalho; Silva (2008, p. 307), “os enfermeiros como profissionais de saúde com 

uma formação generalista, atuam em diversas áreas, preventiva, curativa e na 

educação em saúde e sexual, a saúde do adolescente constitui uma interface da sua 

atuação”. 

Segundo, Werebe (1998), 

A educação sexual é entendida como um conjunto de ações, que são 
transmitidas ao indivíduo, através do seu comportamento, ações, opiniões, 
valores ligados a sexualidade, por meio de informações, claras ou não, 
levando em conta a diversidade de informações que o jovem adquiri pelos 
diversos meios de comunicação (p. 111).  
 

 “A adolescência é marcada por alguns comportamentos sexuais, como o 

“ficar”, que é tido como treinamento do papel erótico e como parte de uma fase 

exploratória e a masturbação, sendo definida como uma procura solitária do prazer 

sexual” (ALBUQUERQUE, 2014, p. 116). Essa fase, “constitui um período de 

vulnerabilidade particular pelas intensas e rápidas modificações que dela decorrem, 

como a puberdade, a evolução da sexualidade e as percepções de invulnerabilidade 

(PEREIRA, 2016, p. 200).  

 Assim, compreende-se, conforme Santos (2017),  

A educação sexual deve começar o mais cedo possível, deve ocorrer de 
maneira contínua e estar vinculada a formação de todas as crianças e 
adolescentes, sendo iniciada e assumida pelos pais, complementada pela 
escola e profissionais de saúde. É fundamental que a equipe de 
enfermagem trabalhe a sexualidade pelo viés da autoestima, seja durante a 
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consulta individual, seja nos grupos ou nas atividades de parceria com a 
comunidade e escolas (p. 10).   

 

 O Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD) foi criado pelo Ministério da 

Saúde em 1989, por meio da portaria nº 980/GM, fundamentado em uma política de 

prevenção de doenças e promoção de saúde que objetivam identificar riscos 

associados a esta fase de desenvolvimento e detecção precoce de agravos visando 

ao tratamento apropriado e a reabilitação dos adolescentes respeitando as diretrizes 

do SUS.  

 De acordo com Ribeiro ((2016, p. 190), “o enfermeiro possui um papel 

essencial na promoção da saúde de adolescentes, pois, este desenvolve habilidades 

preventivas e educativas, e estabelece um vínculo positivo com este público”. “As 

estratégias utilizadas pelo enfermeiro contribuem, na prevenção da gravidez precoce 

e na promoção e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis” (RIBEIRO, 

2016, p. 191).  

O Enfermeiro é um dos principais educadores e agentes de mudança 
comportamental da sociedade. Na medida em que o enfermeiro educa, 
também podemos dizer que socializa. O profissional de enfermagem pela 
sua capacidade de compreensão, adaptação aos variados contextos 
socioculturais e pelo seu caráter tido como carinhoso, meigo e simpático, 
tem a possibilidade de estabelecer relações de grande amizade, confiança e 
intimidade com pessoas (BRÁS, 2008, p. 214).  

 

 “A educação sexual não é uma tarefa fácil, é fundamental  para que os jovens 

se tornem no futuro, adultos capazes de viver sua sexualidade com mais prazer e 

responsabilidade (PCN, 1997, p. 45). Deste modo, a educação sexual é 

caracterizada, por um “acompanhamento cordial, para que o educando processe, de 

forma consciente e confiável, sua maturidade afetivo-sexual” (MONTEOLIVA, 1996, 

p. 76).  

 “O profissional de saúde do presente e do futuro é um agente produtor de 

estilos de vida saudáveis, e por isso deve promover e acompanhar a saúde sexual 

de adolescentes e jovens” (SAMPAIO DANIEL, 2009, p. 43).”É fundamental saber 

como abordar esse assunto com os adolescentes, pois a maioria das vezes adquiri 

esse conhecimento através de seus pares e das mídias digitais” (FREITAS, 2010, p. 

15).  

Desta forma, é necessário que o profissional de enfermagem e o restante da 
equipe multidisciplinar invistam na formação sexual e adquiram a motivação 
que lhe permita ultrapassar todos os fatores condicionantes, sentindo a 
importância de abordar o tema da sexualidade humana, compreendendo a 
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necessidade e utilidade da tentativa no sentido da promoção da saúde e 
prevenção da doença (BRÁS, 2008, p. 214).  

 

 Diante da relevância que é a educação sexual para o desenvolvimento do 

adolescente, observa-se muitos e distintos desafios para a enfermagem. Ainda, hoje, 

muitos profissionais, sentem-se inseguros para desenvolver atividades e projetos na 

esfera da sexualidade humana, visto não existirem indicações muito claras e as 

oportunidades de formação em educação sexual ainda serem carentes.  

 

3.2 A ENFERMAGEM NA ERA DIGITAL: DESAFIOS DE PROMOVER SAÚDE 

DURANTE O DESENVOLVIMENTO DA SEXUALIDADE DE ADOLESCENTES 

 

 O foco é o desenvolvimento da sexualidade do adolescente na era digital, 

onde 

promover saúde é um grande desafio para todos os profissionais da saúde, 

principalmente, para os enfermeiros, sendo estes, que se encontram na linha de 

frente do cuidado, seja ele, preventivo, profilático ou curativo, à nível primário ou de 

alta complexidade.  

 Diante disso, é importante classificar os principais desafios enfrentados pelos 

profissionais de enfermagem no que tange a saúde sexual da geração digital. Pois, 

dentre os principais desafios e dificuldades, atender as necessidades de educação 

sexual contemporânea para a saúde de adolescentes e jovens, são resultados 

encontrados em uma revisão sistemática dos últimos 10 anos.  

Assim, compreende-se também, segundo os resultados da pesquisa, que as 

ações educativas, onde se utilizaram das novas tecnologias digitais, refletem no 

aparecimento de um grupo mais informado com perguntas mais significativas sobre 

saúde e demais serviços oferecidos.  

 

TABELA 1 – Principais desafios enfrentados pela enfermagem quanto ao uso 

das mídias digitais durante o desenvolvimento da sexualidade de adolescentes. 

Referente aos estudos incluídos, 2017.  

 
ESTUDO 

 
TÍTULO 

 
AUTORES 

BASE DE 
DADOS 

ONDE FOI 
PUBLICA

DO 

RESULTADOS / 
DESAFIOS PARA 
ENFERMAGEM 

 

E1 Desenvolvimento da sexualidade Eisenstein, MEDLINE - Conhecer o glossário 
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da geração digital. E. 
Ano: 2013 

digital, a fim de prevenir 
os problemas de 
exploração sexual, 
pornografia e pedofilia 
online e outras tantas 
ameaças à saúde desta 
geração digital, é um 
dos desafios para 
enfermagem, a qual 
serve de alerta para 
atualização 
profissional.  
 

E2 Adolescentes na sociedade do 
espetáculo e o sexting. 

Figueiredo, 
CDS. 
Ano: 2015 

LILACS - Faz-se necessário a 
elaboração de 
programas de 
prevenção ao sexting e 
outros riscos das 
mídias digitais. Sendo 
um desafio 
contemporâneo para a 
enfermagem e outros 
profissionais da saúde.  

E3 Uso do celular por adolescentes: 
impactos nos relacionamentos 

Correr, R.  
Faidiga, M 
Ano: 2016  

MEDLINE - Propor formas de 
educar quanto ao uso 
consciente do celular. 
Evitando impactos nos 
relacionamentos na 
adolescência.  

E4 Educação sexual na escola: uma 
ação necessária 

Santos, 
RAS. 
Ano: 2011  

BDENF - Planejar estratégias 
que Contribuam para a 
educação sexual na 
escola voltada para o 
uso das mídias digitais 
e seus riscos.  

E5 Adolescência na era digital Vojivoda, 
DC 
Ano: 2012  

BDENF - Conhecer os adendos 
legais que regem 
quanto aos direitos 
digitais, exploração 
sexual e pedofilia 
online.  

E6 Influência da mídia no processo 
de desenvolvimento do 
adolescente 

Paulo, 
MMD 
Ano: 2008  

LILACS - Conhecer e tornar 
público os aspectos 
positivos e negativos 
quanto a influência das 
mídias digitais durante 
o desenvolvimento do 
adolescente.  

E7 O adolescente e a internet: laços 
e embaraços no mundo virtual 

Prioste, CD 
Ano: 2013  

BDENF - Elaborar propostas de 
educação quanto ao 
uso da internet na 
adolescência. Afim de 
prevenir hábitos e 
interesses de riscos à 
saúde física mental e 
sexual do adolescente.  

E8 “Clica já” – Educação sexual em 
meio escolar 

Coimbra, 
J.A.J 
Ano: 2012  

LILACS - Planejar e criar 
ambientes virtuais que 
colaborarem na 
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absorção de 
conhecimentos pelos 
adolescentes.   

E9 Geração digital: Riscos das 
novas tecnologias para crianças 
e adolescentes 

Estefenon, 
S.B 
Eisenstein, 
E. 
Ano: 2011  

BDENF - Capacitar a equipe de 
enfermagem para fins 
de conhecimento sobre 
os ricos das novas 
tecnologias para 
adolescentes e jovens.  

E10 A influência da mídia na 
sexualidade do adolescente 

Maia, R.F; 
Silva, C.P 
Ano: 2016  

BDENF - Desenvolver um 
projeto que busque 
integrar o adolescente, 
a família e a escola, 
com o proposito 
fornecer uma postura 
ética e responsável 
diante das distintas 
mídias digitais.  

E11  Cibercultura e mobilidade: A era 
da conexão.  

Lemos, A.  
Ano: 2007  

BDENF  - Desenvolvimento de 
aplicativos móveis para 
fins de educação 
sexual com 
adolescentes em 
ambiente escolar.    

E12 Educação sexual utilizando um 
ambiente virtual de 
aprendizagem   

Avila, TR;  
Ano: 2009  

BDENF - Desenvolvimento de 
Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA) 
com o propósito de 
promover a educação 
sexual para a geração 
digital.  

E13 O facebook como ferramenta na 
prevenção contra o HPV 

Oliveira, IF;  
Ano: 2014  

BDENF  - Aprender a utilizar 
como estratégia de 
prevenção e promoção 
da saúde as redes 
sociais digitais.  

E14 “Amor e Sexo”: Mitos, verdades, 
e fantasias: Jovens avaliam 
potencial de material multimídia 
educativo em saúde.  

Mano, S.M; 
Gouveia, 
FC.  
Ano: 2015  

LILACS - Planejar e 
desenvolver jogos 
virtuais com o objetivo 
de emancipar o 
conhecimento 
relacionado as doenças 
e riscos da sexualidade 
na adolescência.  

E15  Exposição do corpo e o uso da 
tecnologia pelos adolescentes na 
escola estadual 19 de Maio de 
Alta Floresta/MT.  

Damascen
o, F. C 
Ano: 2015  

LILACS  - Promover espaços de 
educação em saúde e 
educação sexual em 
ambientes escolares 
afim de prevenir os 
riscos do uso indevido 
das tecnologias digitais.  

E16 Ambiente virtual como facilitador 
do diálogo sobre sexualidade 
entre adolescentes: 
desenvolvimento e avaliação de 
um multimídia educativo.  

Mano, S. F.  
Ano: 2008  
 

LILACS  - Criação de ambientes 
de bate-papos online 
que promovam o 
diálogo, de forma 
educativa, sobre 
sexualidade na 
adolescência.  

E17 Blogs escolares sobre Valli, G. P; MEDLINE  - Aprender a utilizar as 
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sexualidade: estudo exploratório 
documental.  

Cogo, 
A.L.P 
2016 

ferramentas digitais 
existentes, afim de 
proporcionar 
discussões sobre 
educação sexual no 
próprio ambiente 
escolar.  

E18 Limites e possibilidades de um 
jogo online para a construção de 
conhecimento de adolescentes 
sobre a sexualidade.  

Oliveira, 
Rebeca; 
Gessner, 
Rafaela.  
Ano: 2016 

LILACS  - Utilizar jogos online 
como métodos para se 
abordar a sexualidade 
na adolescência. 

E 19  Sexting: a prática viral que 
vitimiza adolescentes e seu 
estimulo pelo uso das novas 
tecnologias.   

Porto, A.A. 
Ano: 2016  

BDENF  - Saber identificar o 
adolescente vitima de 
sexting e de outros 
riscos relacionados ao 
uso das mídias digitais 
no desenvolvimento da 
sexualidades desta 
faixa-etária.  

E20 Algumas reflexões necessárias 
sobre o fenômeno sexting na 
busca de prevenção de riscos 
para adolescentes em suas 
relações com as mídias.  

Figueiredo, 
CDS.  
Ano: 2016 

MEDLINE - Apontar formas de 
prevenção ao 
fenômeno do sexting 
na adolescência. Afim, 
de contribuir para a 
saúde do adolescente.  

 

Na Tabela 1 são enunciados os principais desafios enfrentados atualmente 

pela enfermagem, quanto ao uso das mídias digitais durante o desenvolvimento da 

sexualidade de adolescentes. Dentre os desafios e dificuldades encontrados nos 

estudos incluídos, foram: a carência de cursos de atualização para enfermeiros e 

profissionais da saúde, voltados para a temática da pesquisa; o conhecimento do 

glossário digital, poucos profissionais entendem a linguagem da internet; e o 

conhecimento dos adendos legais que englobam os direitos e os deveres dos 

usuários das mídias digitais.  

 Sendo assim, visando o compartilhamento de conhecimento e a propagação 

das informações desta pesquisa, são destacados abaixo, o glossário digital e os 

adendos legais para consultas. 

 

Quadro 4 – Definição dos termos utilizados na internet. 

GLOSSÁRIO DEFINIÇÃO 

Cybernautas 

ou cibernautas  

São as pessoas que usam a internet, redes sociais ou jogos online através dos 

computadores ou de qualquer outro dispositivo das mídias digitais.  

Geração digital  São adolescentes e jovens envolvidos na era da internet, dos telefones 

celulares, jogos digitais, computadores, tablets.  
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Cyberbullying  É o mesmo ato de violência do bullying que ocorre nas redes sociais ou em 

jogos online, na internet, mas que extrapola e dissemina sem qualquer controle.  

Dieta Midiática  Refere a quantidade e qualidade do tipo de mídia que é consumida (plataforma 

e conteúdos, ou televisão, computador, portáteis como notbooks ou telefones 

celulares).  

Gamificação  Uso de elementos dos games numa atividade do mundo real de uma forma 

atraente para trocas de mensagens com perspectiva de jogar online.  

Grooming  Técnicas de sedução ou comportamentos sedutores que acontecem nas redes 

sociais quando uma pessoa mal-intencionada ou pedófila tenta atrair uma 

criança ou adolescente com falsidades ou inventando histórias ou mentiras para 

capturar a atenção da vítima. 

Helpline  Rede de ajuda online e que pode ser acessada de qualquer computador.  

Hotline  Serviço de recebimento de denúncias anônimas de crimes e violações contra os 

Direitos Humanos na Internet, contando com procedimentos efetivos e 

transparentes para lidar com as denúncias. Acessível e gratuito e pode ser 

acessado de qualquer computador.  

Nude  Significa pedido para a pessoa enviar uma foto ou imagem nua ou sem roupas 

com a intenção de se expor à opinião de outra (ou outras) – ato ou 

comportamento perigoso que pode caracterizar crime de exploração sexual.  

Self-cutting  Cortes de automutilação que geralmente os  adolescentes fazem como gestos 

de autoagressão ou gestos suicidas, com o significado de não sentir a dor do 

sofrimento por bloqueio emocional ou afetivo. 

Sexting  Mensagens, fotos ou vídeos de conteúdo sexual que são transmitidas como 

comportamentos de sedução ou atração de outra pessoa através da Internet e 

que pode caracterizar exposição corporal de criança ou adolescente e crime de 

exploração sexual online. 

Fonte: Setton (2015, p. 35); Eisenstein (2013, p. 65); Sociedade Brasileira de Pediatria (2016, p. 4);  

 

Quadro 5 – Adendos legais para consultas pelos profissionais enfermeiros e 
da saúde.   

 

LEGISLAÇÃO  DEFINIÇÃO  

 

 

Constituição da 

República Federativa do 

Brasil (1988) 

Artigo 227, assegura a proteção integral da criança e do adolescente 

como prioridade absoluta de acordo com a Convenção dos Direitos da 

Criança aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (1989).  

Artigo 5º, inciso X, assegura o direito fundamental à privacidade, no 

que inclui as crianças e adolescentes, a cuja tutela legal deve-se dar a 

máxima atenção em questões envolvendo as TICs, pela facilidade e 

falta de transparência quanto à privacidade dos indivíduos. 
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Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) 

Lei nº 8069/1990, reitera que “a criança e o adolescente gozam de 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (...) 

assegurando-lhes (...) todas as oportunidades e facilidades, afim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e de dignidade”.  

Lei nº 11.829/2008 conferiu nova redação ao artigo 241, e respectivos 

parágrafos e alíneas, do Estatuto da Criança e Adolescente, para 

considerar como crime a transmissão, pela internet, de conteúdos que 

contenham sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou 

adolescente. 

 

 

 

 

Marco Civil da Internet 

Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da Internet, além de fomentar a 

educação digital, em seu artigo 29 faculta aos pais de usuários das 

TICs a opção de livre escolha de programa para exercício de controle 

parental a filhos menores como formas de proteção às mudanças 

tecnológicas, em especial sobre os impactos provocados nas famílias, 

em especial nas rotinas e vivências das crianças e dos adolescentes.  

 

 

Programa de Combate à 

Intimidação Sistemática 

Lei nº 13.185/2015 

 

Institui o programa de combate à intimidação sistemática 

a fatos ou imagens que depreciem, incitem à violência, à adulteração 

de fotos ou dados pessoais com o intuito de criar meios de 

constrangimento psicossocial (bullying) ou através da rede mundial de 

computadores (cyberbullying). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, este estudo possibilitou identificar aspectos importantes quanto ao 

desenvolvimento da sexualidade de adolescentes na era digital, no que abrange a 

vivência da dialética entre o real e o virtual em um período de grande vulnerabilidade 

que é a adolescência. O conhecimento desta nova realidade, intitulada como a “era 

digital”, englobada pelas mídias digitais, é de significativa relevância para a 

enfermagem brasileira, no que tange a atenção integral da saúde do adolescente, 

com o intuito de contribuir no atendimento e promoção da saúde da geração digital. 

Os resultados encontrados possibilitaram identificar riscos e benefícios que 

têm acompanhado a evolução das mídias digitais, e que concomitantemente 

influenciam no desenvolvimento do adolescente, principalmente no que abrange a 

sua sexualidade. Deste modo, o profissional de enfermagem e outros profissionais 

da saúde, devem apropriar-se das informações contidas nesta pesquisa, com o 

objetivo de enfatizar os cuidados necessários às famílias e aos próprios 

adolescentes sobre os pontos positivos e negativos de viver conectado no século 

XXI.  

Portanto, recomendações também são necessárias a esta faixa-etária, com o 

intuito de transformar o uso das mídias digitais numa fonte mais segura, ética, 

educativa e saudável de conhecimentos, e devem fazer parte das condutas de rotina 

dos atendimentos de adolescentes e suas famílias, servindo como uma ação de 

prevenção e alerta aos problemas cibernéticos. 
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